Montážní návod
Graf EcoBloc Inspect flex 205
GRAF EcoBloc Inspect flex 205

Objednací íslo 402005

Body popsané v tomto návodu je
eba bezpodmíne
zohlednit,
i jejich nerespektování zaniká
jakýkoliv nárok na záruku.
Ke všem dodatkovým výrobk m
odebíraným prost ednictvím firmy
GRAF jsou v p epravním obalu
dodávány montážní návody.
ezkoumání komponent na
ípadná poškození je t eba
provést p ed spušt ním do
montážní jámy.
Poškozené bloky nesmí být
použity.
Chyb jící návody je možno
stáhnout na www.graf.info nebo
vyžádat u firmy GRAF.

OBSAH
1. VŠEOBECNÉ POKYNY 2
1.1 Všeobecn 2
1.2 Bezpe nost 2
1.3 Pokyny pro provoz 2
2. VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÝROBKU 3
3. TECHNICKÁ DATA 4
3.1 Technické údaje za ízení 4
4. TRANSPORT & SKLADOVÁNÍ 5
4.1 Transport a skladování 5
5. VOLBA STANOVIŠT 6
5.1 Stanovišt 6
5.2 P ed išt ní 6
5.3 Rozm ry stavební jámy 7
6. T ÍDY ZATÍŽENÍ 8
6.1 Vestavba pod pochozími plochami 8
6.2 Zelené plochy nad vsakovacím za ízením 8
6.3 Vestavba pod p ejížd nými plochami 8
7. VESTAVBA 9
7.1 P íprava stavební jámy 9
7.2 Vyložení geotextilií 9
7.3 Položení zemní desky 9
7.4 Polohování element nádrže 10
7.5 Montáž p ítoku 11
7.6 P ipojení inspek ního kanálu 11
7.7 Vypln ní vsakovacího za ízení 11
8. SB RNÁ/RETEN NÍ NÁDOBA 12
8.1 Uspo ádání sb rné nádoby 12
8.2 Geotextilie, fólie und kladní geotextilie12
8.3 Vestavba a vypln ní sb rné nádoby 12
9. VESTAVBA POD P EJÍŽD NOU DOPRAVNÍ
PLOCHOU 13
10. P EJÍŽDÉNÍ STAVEBNÍMI VOZIDLY VE FÁZI
VESTAVBY 14
11. DALŠÍ P ÍPADY POUŽITÍ 15

1

Všeobecné pokyny

1. Všeobecné pokyny
1.1. Všeobecn
Vsakovací za ízení zpravidla podléhají ú edním schvalovacím proces m. Tuto skute nost je
nutno vzít v úvahu ve fázi plánování projektu. V zásad platí zákonné p edpisy, stejn jako
na ízení v p íslušné literatu e, nap . N mecké a evropské normy a pracovní listy, resp. p edpisy
DWA (n mecký vodohospodá ský svaz).
Montáž a inspekci vsakovacího za ízení smí provád t pouze autorizovaný a kvalifikovaný
personál. Navíc je nutno zohlednit následující bezpe nostní upozorn ní a montážní pokyny.
Dimenzování vsakovacího za ízení se ídí p edpisem DWA A-138. P íslušné dimenzování
zdarma je možno si na p ání vyžádat. Klí ovou roli pro funkci za ízení hraje obzvlášt
propustnost okolního p dního materiálu. Chybné posudky mohou vést k problém m a poškození
nádrže.
1.2. Bezpe nost
i veškerých pracích je t eba zohlednit p íslušné bezpe nostní p edpisy dle BGV C22. V mrazu
a za mokra hrozí p i p echázení element nádrže nebezpe í uklouznutí!
Dále je p i montáži, údržb a opravách nutno zohlednit p íslušné p edpisy a normy, nap . DIN
18300 „Zemní práce“ a DIN 4124 „Stavební jámy a p íkopy“.
Firma GRAF nabízí široký sortiment náhradních díl , které jsou vzájemn slad ny a mohou být
sestaveny do kompletních systém . Použití jiných náhradních díl m že vést k omezení
funk nosti za ízení a k zániku záruky na takto zp sobené škody.
1.3. Pokyny pro provoz za ízení
V dopl kovém dokumentu “Návod k provozu a údržb za ízení GRAF EcoBloc” naleznete další
informace ke sm rnicím a povinnostem provozovatele vsakovacího za ízení.
Ve jmenovaném dokumentu naleznete rovn ž informace o filtra ních elementech pot ebných k
ed išt ní srážkové vody v nádrži.
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Všeobecné informace o výrobku

2. Všeobecné infomace o výrobku
ehled sortimentu
Typ výrobku
Prvky nádrže

Popis
1
2

Objednací íslo

GRAF EcoBloc Inspect flex 205
GRAF EcoBloc Inspect flex 205 základní
deska (dno)
GRAF Eco koncové desky
GRAF EcoBloc spojovací prvky nap .
sada po 10 ks

402005
402006

GRAF VS- ítokový modul DN 400
GRAF VS-mezikus DN 400
GRAF VS-rozd lovací modul DN 400

330339
330341
330340

GRAF VS- ítokový modul DN 600
GRAF VS-mezikus DN 600
GRAF VS-rozd lovací modul DN 600

330360
371003
330361

Odvzduš ovací uzáv r DN 100
Servisní uzáv r DN 200
GRAF-Tex geotextilie, 1 b žný m = 5m²

369017
340527
231002

402002
420015

Šachty
3
4

íslušenství
5
6
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3. Technické údaje
3.1. Technické údaje za ízení GRAF EcoBloc Inspect flex 205
Objem (Brutto/Netto)

220 l / 205 l

Rozm ry (D x Š x V)

800 x 800 x 360 mm

ípojky

4 x DN 200/DN 150/DN 100 + 4 x DN 100

Váha

12 kg

Materiál

100 % polypropylen (PP), recyklovaný materiál

Odolnost v i zát ži
krátkodob
dlouhodob

max. 100 kN/m²
max. 59 kN/m²

Max. / min. p dní p ekryv

viz Tabulka 1
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4. Transport a skladování
4.1 Transport a skladování
Prvky nádrže GRAF EcoBloc Inspect flex 205 jsou skladovány a dodávány v p epravních
jednotkách po 14, resp. 16 modulech. Základní rozm ry p epravních jednotek obnáší vždy 0,8 m
x 0,9 m. Základní zemní desky GRAF Eco Bloc Inspect flex 205 se obvykle nachází na zvláštní
palet .
Za ízení je na místo vestavby možno p epravit vysokozdvižným vozíkem nebo podobným
transportním prost edkem. Na míst vestavby mohou být prvky nádrže z p epravního prost edku
emíst ny ru
nebo za pomoci lehkého za ízení.
V p ípad meziskladování je t eba dbát na vhodný skladovací povrch (rovný a pevný). Doba
skladování venku by nem la p ekro it jeden rok. Krom toho se s klesající teplotou zvyšuje
citlivost element nádrže v i úderu, obzvlášt v mrazu mohou nárazy zp sobit jejich poškození.
ed montáží je t eba jednotlivé prvky nádrže a zemní desky prov it. Poškozené i vadné bloky
nesmí být použity!
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5. Volba stanovišt
5.1 Stanovišt
Stanovišt vsakovacího za ízení je t eba zvolit tak, aby vystupující voda nezp sobila poškození
budov nebo dalších instalací. Pro zamezení podemletí a nahromad ní vody je vsakovací za ízení
eba umístit vždy minimáln ve vzdálenosti 1,5-násobné hloubky stavební jámy.

Hutnost p dy mezi vložkou stavební jámy vsakovacího za ízení a o ekávaným st edním
nejvyšším stavem podzemní vody nesmí být dne p edpisu DWA A-138 nižší, než jeden metr.
Nedosažení této výšky je t eba odsouhlasit s p íslušnými ú ady.
Krom toho musí vzdálenost (A‘) ke stávajícímu i plánovanému porostu odpovídat
ekávanému pr
ru koruny (A).
5.2 P ed išt ní
Srážková voda p ivád ná do vsakovacího systému musí zásadn projít išt ním. Toto mohou
zajištovat usazovací nádrže, filtra ní šachty nebo jednoduché filtry, které p ítok vody od
zne iš ujících ástic vy istí. Je t eba zamezit tvo ení nános ne istot, které vedou ke snížení
vsakovacího výkonu z d vodu zanášení jemnými ásticemi a mohou následn zp sobit zp tné
vzdutí.
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5.3 Rozm ry stavební jámy
Dimenzování nádrže je pod ízeno p edpisu DWA A-138. Na p ání Vaši nádrž zdarma
nadimenzujeme. Kontaktujte nás.
Rozm ry vložky stavební jámy se ídí výše uvedeným dimenzováním následovn :
- Délka nádrže (dimenzování)
+ 1 m pracovní prostor (kolem dokola)
- Ší ka nádrže (dimenzování)
+ 1 m pracovní prostor (kolem dokola)
Výška stavební jámy se odvíjí od po tu vrstev, dopravní zát že a plánovaných výšek
ípojek, resp. šachet.

Stavební jáma musí být realizována dle DIN 4124 „Stavební jámy a p íkopy“. K tomu pat í
obzvlášt úhel náspu, který musí být u stavebních hloubek 1,25 m volen v závislosti na
typu p dy.
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6. T ídy zatížení
6.1. Montáž pod pochozími plochami
i montáži pod pochozími plochami je nutno z d vodu konstruk ních a uzavíracích opat ení
zamezit p ejížd ní vozidly jakéhokoliv druhu. Uspo ádání vrstev v p ípad zelených ploch nad
vsakovacím za ízením se liší od ploch zatížených dopravou, viz odstavec 6.2. Možné hloubky
vestavby a maximální p dní p ekryvy jsou uvedeny v Tabulce 1 a Tabulce 2.
6.2. Zelené plochy nad vsakovacím za ízením
Je-li nad vsakovacím prvkem vysazen trávník, m lo by být vsakovací za ízení zakryto vod
nepropustnou fólií nebo cca 100 mm silnou vrstvou jílu, jinak m že p íslušná ást trávníku
vysychat rychleji, než zbytek travnaté plochy.
6.3. Vestavba pod p ejížd nými plochami
Minimální a maximální zemní p ekryvy se liší dle t íd zát že, PKW, LKW12, SLW30, SLW40 a
SLW60. V Tabulce 1 jsou uvedeny minimální a maximální zemní p ekryvy r zných t íd zát že.
Další varianty zát že je zásadn nutno konzultovat s Firmou GRAF.
edpokladem jsou výpl ové materiály (znovu použitý vykopaný materiál a/nebo št rk)
s maximální hutností 20kN/m³.

ída
Zemní p ekryv
(min.) [m]
Zemní p ekryv
(max.) [m]
* Úhel t ení
** Úhel t ení

pochozí
0,25
2,75

Tabulka 1 – Zemní p ekryvy
PKW
LKW12
SLW30
0,25
0,50
0,50*
2,75

2,75

2,50

SLW60
0,80**

2,25

2,00

25°
30°

Hloubka vestavby je rovn ž závislá na t ídách zatížení, stejn
výpl ového materiálu.

ída
Hloubka
vestavby
(max.) [m],
= 20°
Hloubka
vestavby
(max.) [m],
= 30°
Hloubka
vestavby
(max.) [m],
= 40°

SLW40
0,50*

jako na úhlu t ení použitého

Tabulka 2 – Maximální hloubky vestavby (spodní hrana bloku)
pochozí
PKW
LKW12
SLW30
SLW40
3,00
3,00
3,00
2,75
2,50

SLW60
2,25

4,25

4,25

4,25

3,75

3,75

3,25

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

8

Vestavba

7. Vestavba
Rozm ry stavební jámy se ídí rozm ry vsakovacího za ízení a okolním prostorem o ší i cca 1 m, viz
Kapitola 5.3.
7.1. P íprava stavební jámy
Vložka stavební jámy musí být p ipravena
v zásad jako horizontální, rovná a nosná
plocha. Špi até p edm ty, v tší kameny a
podobná cizí t lesa je t eba odstranit.
Následn se nanáší cca 80 mm silná vrstva
št rku (zrnitost 8/16). Tato se následn vyrovná
a slouží jako základ pro další kroky.

7.2. Vyložení geotextilií
Geotextilie p edstavuje ochranu element
nádrže a zamezuje pronikání ne istot do
nádrže. Poškození geotextilie je t eba
edcházet.
Geotextilie se na št rkovou vrstvu pokládá
v dráhách. Je t eba dbát na dostate ný p ekryv
jejích konc (30 cm).
Protože bude celé vsakovací za ízení v dalších
krocích vestavby p ekryto geotextilií, je již v této
fázi nutno dbát na její dostate
plošné
položení.
7.3. Kladení zemní desky
Zemní desky se pokládají na již rozprost enou
geotextilii. Každý spoj element zemní desky se
fixuje spojovacími prvky.
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7.4. Polohování element nádrže
Elementy nádrže se zasouvají do zemní desky.
V každé vrstv
se pro spojení jednotlivých
element používají Eco spojovací prvky.
EcoBloc Inspect flex 205 se pokládá inspek ním
kanálem (otev ená strana) v podélném sm ru.

Spojovací prvky pro fixaci se používají v každé
vrstv .

Ve druhé a daších následujících vrstvách se
jednotlivé moduly zasouvají do již položených
modul .
Jednotlivé moduly p itom musí být uspo ádány
v jednom sm ru, sm r položení se musí krýt
s inspek ními tunely.
Integrovaným uspo ádáním západek lze
moduly polohovat na sebe pouze správným
sm rem.
Následn se montují koncové desky. Tyto se
dají jednoduše zacvaknout do stávajícího
otvoru na EcoBloc Inspect flex 205.
Pro realizaci p ítoku lze na koncové desce Eco
umístit p ípojky v DN 100, DN 150 nebo DN
200. Pro odd lení p ípojek je vhodný Dremel,
kmitací pila nebo podobné ná adí.
Po vestav ní všech blok
se za ízení
kompletn obalí geotextilií. Geotextilie zamezí
zanášení ástic ne istot plnícího materiálu do
vsakovacího systému
Prosíme vezm te na v domí: Za mokra a
v mrazu hrozí zvýšené nebezpe í uklouznutí
i p echázení prvk nádrže!
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7.5. Montáž p ítoku
Na ploše p ítoku se geotextilie na ízne do
tvaru X. P ítoková trubka zasune do
hloubky cca 20 cm a zbytky textilie po Xezu se na trubku p ilepí nebo p iva í.

Analogicky se zde umístí pot ebné
odv trávání.
Vertikáln
sm rované
odv trání lze na horizontální vrtací plochu
ipevnit pomocí KG kusu.

7.6. P ipojení inspek ního kanálu
V zásad je dna element nádrže možno kontrolovat/sledovat a pojížd t. Prosíme, používejte
proto pro p ipojení inspek ního kanálu spodní p ípojky v koncových deskách ve sm ru položení.
7.7. Zapln ní vsakovacího za ízení
ed vypln ním stavební jámy musí být
všechny p ítoky, odv trání a šachty
namontovány. Je t eba dbát na to, aby
nedošlo k roztažení geotextilie. Všechny
ekryvy musí b hem vypl ování z stat
zachovány.
ímé pojížd ní blok
není p ípustné.

stavební technikou

Zabalený nádržový systém se doplní
minimáln do výšky horní hrany št rkem
(zrnitost 8/16). Nad horní hranou lze pro
vypln ní stavební jámy použít vykopanou
zeminu apod.
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8. Vestavba jako sb rná / reten ní nádoba
8.1. Vestavba sb rné nádoby
íprava stavební jámy a položení první
vrstvy geotextilie je popsáno v kapitolách
7.1 a 7.2.

8.2. Geotextilie, fólie a položení geotextilie
Po položení první vrstvy geotextilie
následují další pracovní kroky.
Na první vrstvu geotextilie se položí vod
nepropustná fólie, poté následuje další
vrstva geotextilie. Tento t ívrstvý pláš
edstavuje sou asn ochranu a vod
nepropustný obal.

8.3. Vestavba a vypln ní sb rné nádoby
Další kroky následují analogicky dle
Kapitol 7.3 až 7.7.
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Vestavba pod p ejížd nou dopravní plochou do SLW60
9. Vestavba pod p ejížd nou dopravní plochou do SLW60

Legenda:
Asphaltaufbau + Frostschutzschicht – vrstva asfaltu a ochranná vrstva proti mrazu
Überdeckung – p ekryv
Sauberkeitsschicht – vrstva pro udržení istoty

Dopravní plochy do SLW60 jsou realizovatelné dle b žných sm rnic (nap . RstO 01 Výzkumné
spole nosti pro silnice a dopravu. Spodní vrstvu pro udržení istoty je t eba vybudovat ze št rku o
zrnitosti 8/16 a tlouš ce 8-10 cm.
Montáž vlastního t lesa nádrže se realizuje dle Kapitoly 7. Odv trávací uzáv ry se instalují do
zelených ploch.
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10. P ejížd ní stavebními vozidly ve fázi vestavby

hem pln ní stavební jámy je možno využívat r zných stavebních stroj . P ímé p ejížd ní element
nádrže kompresními za ízeními stejn jako p ejížd ní kompresními za ízeními se zapnutými
vibra ními motory není z d vodu dodatkového dynamického zatížení p ípustné.
íkladn je v Tabulce 3 uveden p dní p ekryv, pot ebný pro použití r zných kompresních stroj ,
za použití kameniva s t ecím túhlem
40°.

dní p ekryv v [m]
min. 0,1

min. 0,2

min. 0,5

min. 0,8

Tabulka 3 Kompresní stroje
Vlastnosti
Max. povolené
Lehký ru ní válec
Celková hmotnost: cca 700 kg
Rozd lení: Rovnom rn , na dva válce
Rozm ry: 0,9 x 0,7
Lehký válec pro zemní stavby
Celková hmotnost: cca 2,5 t
Rozd lení: Rovnom rn , na dva válce
Rozm ry: 1,2 x 3,2
Tažený válec, bagr
Celková hmotnost: cca 12 t
Rozd lení: Rovnom rn , na dva válce
Rozm ry: 5,9 x 2,3
Vozidla SLW 60

V p ípad odchylek od uvedených hodnot prosíme o konzultaci s firmou GRAF.
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Další p ípady použití
11. Další p ípady použití
edložená dokumentace se týká výlu
použití systému GRAF EcoBloc Inspect flex 205 – Nádrže
k retenci (skladování) i vsakování srážkové vody. Jakékoliv další použití t chto nádržových t les je
s firmou GRAF nutno konzultovat s ohledem na technické, materiálové a/nebo statické posudky.
Dále se v p ípad speciálních požadavk doporu uje kontaktovat architekty a plánovací kancelá e se
znalostmi v oblastech hydrologie a geologie.
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Poznámky
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